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TRAGÉDIA..
A todos os paroquianos do Candal e de Santa Marinha e a todos os
homens e mulheres de boa vontade.
As paróquias
do Candal e de
Santa Marinha
e o Colégio de
Gaia vão
associar-se à
iniciativa
lançada aos
“Pais e
Trabalhadores
dos Centros
Sociais do
Candal e de Santa Marinha”
“Venho até vós para vos dar a conhecer a Ana João, o seu marido
Nuno e os seus dois filhos: João Nuno e Simão, de 7 e 5 anos
respetivamente. É uma família, com raízes em Vila Nova de Gaia,
que deciciu apostar uma vida nova na Lousã, e que em Janeiro deste
ano tinha acabado de se mudar para a nova casa da família: uma
quinta por eles recuperada e onde investiram o que tinham por
entenderem ser um bom local para verem os filhos crescer.
Como tantas outras famílias, perderam tudo nos incêndios do
passado domingo. Conseguiram fugir ao fogo no carro da família,
mas não conseguiram trazer nada consigo. Neste momento estão em
casa de familiares, aqui em Gaia e há já uma campanha para recolha
de tudo o que precisam (roupa, calçado, móveis, eletrodomésticos,
…), uma vez que ficaram sem nada.
Infelizmente esta família não é a única a precisar de apoio, mas faz
parte do ciclo de relacionamentos de um Encarregado de Educação
que nos pediu ajuda. E entendemos que não podemos ficar de
braços cruzados.
Pensamos, por isso, em pedir a vossa atenção para esta família
assim como a vossa generosidade. Por mais generosas que sejam
as pessoas que vão, certamente, doar o que foi solicitado, há
sempre, como sabemos, muitas coisas que são necessárias para
reconstruir uma casa do zero. Por isso decidimos fazer uma recolha
de dinheiro. Sim, de dinheiro… porque acreditamos que é a melhor

forma de nos organizarmos e de realmente ajudar. Com o valor que for recolhido, vamos
comprar um cartão presente do IKEA para que a família possa adquirir o que lhes vai
faltar quando conseguirem novo local para morar.
Acredito na generosidade de todos e na gratidão que certamente sentimos por estarmos
vivos, por termos teto, por ainda que, com tristeza e até revolta, termos assistido e vivido
toda esta tragédia apenas através dos meios de comunicação social.
Assim, a partir da próxima segunda-feira e até ao dia 6 de novembro, serão
disponibilizadas “caixas-mealheiro” para que, se assim o entenderem, possam contribuir
para ajudar esta família a reerguer-se.
Comprometo-me a dar-vos conta do valor do cartão presente a oferecer à família, assim
como a certificar-me, pessoalmente, da sua entrega.
Grata!
Ana Chamusca, Diretora Geral CSPISVCC

“Impõem-no milhões de portugueses, mas impõem-no
sobretudo os mais de 100 portugueses que tanto esperavam da
vida no início do verão de 2017 e não chegaram ao dia de hoje” Presidente da República (18/10/2017)

…EM OUTUBRO … E NOVEMBRO…
22

17:00

Apresentação do plano anual de formação
da Exortação a “Alegria do Amor”

Cripta Candal

27

21:30

Reunião dos Secretariados Paroquiais de Catequese

Cripta Candal

29

17:00

1.º encontro de formação da Bíblia

Cripta Candal

11

20:30

1.º Jantar de angariação de fundos para o telhado da igreja de
Santa Marinha - inscrições na sacristia (até 80 pessoas) = 10 €

PIANO

12

17:00

1.º Encontro da Exortação Apostólica

Cripta Candal

15:00

Festa do Acolhimento - 1.º ano de Catequese

Igreja Candal

20:30

Magusto Paroquial

Colégio

18
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